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APRESENTAÇÃO 
 
O Projeto “Parque Universitário da UFSC” é parte 
integrante do Plano Diretor do campus universitário no 
bairro da Trindade em Florianópolis, Santa Catarina, e 
desenvolvido pela Divisão de Planejamento (DIPLAN) 
do Escritório Técnico da Universidade (ETUSC) na 
Gestão do Prof. Dr. Álvaro Toubes Prata (2008-2012), 
Reitor da UFSC. 
 
 



O PARQUE UNIVERSITÁRIO pretende 
responder à necessidade social de integração 
UFSC / Comunidade oferecendo um espaço 
para desenvolvimento de programas de ensino, 
pesquisa e extensão, de forma transdisciplinar, 
que dê suporte às atividades de acolhimento à 
população no sentido de gerar cidadania plena e 
proporcionar uma contribuição aos esforços 
sociais e governamentais de criar uma 
sociedade sustentável sob todos os pontos de 
vista. 
 



 



EQUIPAMENTOS E ÁREAS PRESERVADAS 
EXISTENTES NO PARQUE 
UNIVERSITÁRIO 
1. Planetário 
2. Observatório Astronômico 
3. Palco para artes cênicas e apresentações musicais 
4. Sede do grupo de escoteiros 
5. Museu universitário 
6. Horto Botânico do CCB 
7. Núcleo de Desenvolvimento Infantil 
8. Escola Infantil Flor do Campus. 
9. Áreas de preservação ambiental. 



EXEMPLOS DE PROGRAMAS TRANSDISCIPLINARES COM 
POSSIBILIDADE 
DE APLICAÇÃO NO PARQUE UNIVERSITÁRIO 
1. Programas de caráter educativos junto às várias faixas etárias. 
2. Caminhadas controladas no circuito de trilhas do parque. 
3. Programas de formação social e ambiental. 
4. Estudos de psicologia ambiental. 
5. Visitas ao Planetário com apresentações científicas. 
6. Visitas educativas ao Museu Universitário. 
7. Apresentações demonstrativas de técnicas de laboratório (trabalho de 
extensão já existente no CFM). 
8. Programas de conscientização e prevenção de epidemias. 
9. Atendimento básico à população na área de medicina desportiva. 
10. Apresentações musicais. 
11. Apresentações de artes cênicas. 
12. Preparação para o lazer e o ócio. 
13. Passeios e circuitos ciclísticos. 
14. Arte popular ao ar livre. 



15. Jogos programados. 
16. Conhecendo a flora e a fauna. 
17. Leitura coletiva. 
18. Contando histórias da vida. 
19. Piqueniques para programas de educação alimentar. 
20. Projetos de incremento da experiência estética com os ambientes naturais 
21. Projetos de redução do estresse, fadiga laboral, mental, cognitiva pela 
Capacidade restauradora dos ambientes naturai.s 
22. Destinar um local para feira permanente de venda de alimentos 
ecológicos, 
mudas, artigos para paisagismo etc. 
23. Fortalecer idéia de inserção de atvidades acadêmicas ligadas a diferentes 
disciplinas de vários cursos. 
24. Projeto Brainwalk (prática de exercícios físicos e cognitivos realizados 
freqüentemente durante caminhadas ao ar livre que objetivam exercitar a 
saúde 
do cérebro) e Jogos Cognitivos. 
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